OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ
ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠNE
YÜKSELTĠLME VE ATANMA YÖNERGESĠ
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1- Bu yönergenin amacı, yönergede belirtilen ilke ve esaslarla;
a) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinde yapılan akademik çalışmaların nitelik ve
niceliğini artırmak,
b) Adil, tarafsız ve gerçekçi ilke ve esaslar çerçevesinde ve üniversite büyüme
stratejisi doğrultusunda akademik birimlerin kadro gereksinimlerini karşılamak,
c) Üniversitenin bilimsel ve akademik gelişimini hızlandırmak,
ç) Ulusal ve uluslararası kaliteli çalışmaları ve atıfları özendirmek,
d) Akademik kadro başvurularında adil ve tarafsız bilimsel rekabet ortamı
oluşturmaktır.
Kapsam
Madde 2- Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi tarafından Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanmada aranan ölçütleri kapsar.
Dayanak
Madde 3- Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna bağlı
yönetmeliklerin hükümlerine dayanarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- (1) Bu Yönergede geçen;
a) Üniversite: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesini,
b) Rektör: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörünü,
c) Senato: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Senatosunu,
ç) Yönetim: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Yönetim Kurulu,
d) ÖSYM: Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi,
e) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı,
f) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı,
g) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Tespit Sınavı,
ğ) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı,
h) TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu,
ı) ULAKBİM: Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezini
ifade eder.
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM
Genel Ġlkeler
Madde 5- Bu yönerge aşağıdaki temel ilkeler çerçevesinde yürütülür:
a) Bu yönergede belirtilen ölçütler asgari koşullardır.
b) Bir çalışma birden fazla puan türü içinde değerlendirilebiliyorsa puanı en fazla olan
yayın türü esas alınır.
c) Ortak çalışmalarda puan dağılımı ekte belirtilen usule uygun yapılır.
ç) Yeni açılan veya öğretim üyesi temininde güçlük çekilen bölüm, anabilim dalı veya
programlarda Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Yönetim Kurulu, gerekli gördüğünde
“Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Yönergesi’nde” belirtilen, atama puanı, süre, yayın ve yabancı dil şartı aranmadan atama
yapılabilmesi konusunda karar alabilir.
d) Adaylar akademik ve diğer etkinliklerini Ek 2’de yer alan ana ve alt başlıklara
uygun olarak belirtmek suretiyle kadro başvurusunu yapmalıdır.
e) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Yönergesi’nde yer almayan akademik faaliyet ve etkinliklerin puanlanmasında Üniversite
Senatosu yetkilidir.
f) Çok yazarlı bilimsel yayınlarda her yazarın puanı Ek 1’de yer alan kat sayılara göre
hesaplanmalıdır.
g) Lisansüstü tezlerden üretilen yayınlarda danışman öğretim üyesi, isim sıralamasına
bakılmaksızın birinci isim olarak değerlendirilir.
ğ) Araştırma makalelerinde sorumlu yazar (corresponding author) birinci isim gibi
değerlendirilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Atanma ve Görev Süresinin Uzatılması
MADDE 6- 2547 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla
Doktor Öğretim Üyesi olarak atanabilmek için;
a) Merkezi dil sınavından (YDS, ÜDS, KPDS veya YÖKDİL) en az 55 veya
eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili puan almış olmak gerekmektedir.
Üniversitemiz yabancı dil bölümlerinde ikinci yabancı dil için sınav şartı aranmaz.
b) Uluslararası indekslerde taranan dergilerde 1 ya da ulusal hakemli dergilerde 2 adet
makale yayınlamak veya ulusal-uluslararası bilimsel kitaplarda yer alan bir bölümün
yazarlığını yapmış olmak.
c) Ek 1’de yer alan akademik faaliyet ve etkinliklerden 40 puan almış olmak
(Lisansüstü veya uzmanlık dönemi dahil).
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Doktor Öğretim Üyesi Görev Süresinin Uzatılması
Madde 7- 2547 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla
Doktor Öğretim Üyesi olarak yeniden atanabilmek için;
a) Yeniden atama öncesi son dört yılda aşağıdaki şartlardan en az birini sağlamış
olmak
1- Uluslararası indekslerde taranan dergilerde 1 adet yayın yapmış olmak
2- Ulusal hakemli dergilerde veya Uluslararası konferanslarda toplam 2 adet makale
veya tam metin bildiri yayınlamış olmak
3- Ulusal veya uluslararası bilimsel kitaplarda yer alan bir bölümün yazarlığını yapmış
olmak.
b) Yeniden atama öncesi son dört yılda 60 puanı sağlamış olmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Doçent Kadrosuna Atanma
Madde 8- 2547 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla
doçent olarak atanabilmek için;
a) Üniversitelerarası Kuruldan Doçentlik unvanını almış olmak.
b) Merkezi dil sınavından (YDS, ÜDS, KPDS veya YÖKDİL) en az 60 veya
eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili puan almış olmak gerekmektedir.
Doçentlik bilim alanının belli bir yabancı dille ilgili olması halinde ise merkezi dil sınavından
(YDS, ÜDS, KPDS, veya YÖKDİL) başka bir yabancı dilde en az 60 almak gerekmektedir.
BEġĠNCĠ BÖLÜM
Profesörlüğe Yükseltilerek Atanma
Madde 9- 2547 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla
profesör kadrosuna yükseltilerek atanabilmek için;
Doçentlik unvanının alınmasına esas başvuru döneminden sonra yapılan çalışmalardan
aşağıdaki şartları sağlamak koşuluyla en az 250 puanlık akademik etkinlik yapmış olmak;



Fen, Sağlık ve Mühendislik Bilimleri için en az 50 puanın bu ilkelerin
1.1.1.maddesinden elde etmiş olmak,
Sosyal ve Eğitim Bilimleri için en az 50 puanın bu ilkelerin 1., 2., 3. ve 4.
maddelerinden elde etmiş olmak.

MADDE 10- Bu yönerge Yükseköğretim Kurulu’nun onayından itibaren yürürlüğe girer.
MADDE 11- Bu yönerge, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.
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EK 1: ÇALIġMALARLA ĠLGĠLĠ KATKI ORANLARI
Ġsim Sırası
1.İsim
2.İsim
3.İsim
4.İsim ve sonrası

1 yazar
1.00

2 yazar
0,95
0,85
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3 yazar
0,90
0,80
0,75

Dört yazar ve fazlası
0,80
0,70
0,60
0,50

EK 2: AKADEMĠK FAALĠYET VE ETKĠNLĠK PUANLARI
AKADEMĠK FAALĠYET VE ETKĠNLĠKLER
MAKALELER
Uluslararası ve ulusal alt başlıklarında yer alan dergilerde yayınlanan derleme
çalışmaları puanların yarısı kadar değerlendirilecektir.
1.1. Uluslararası
1.1.1. SCI (Science Citation Index), SCI-Expanded (Science Citation IndexExpanded) SSCI (Social Science Citation Index), A&HCI (Arts and Humanities
Citations Index) indekslerince taranan dergilerde yayımlanan tam metin özgün
araştırma makalesi
1.1.2. Diğer uluslararası indekslerce taranan dergilerde yayımlanan tam metin
özgün araştırma makalesi
1.1.3. SCI Expanded, JCR, SSCI, AHCI’de yer alan dergilerden birinde vaka
takdimi, teknik not, tartışma ve araştırma sonuçlarının ön duyurusu, editöre
mektup, vb. türden bir yayın
1.2. Ulusal
1.2.1. ULAKBİM tarafından taranan ya da Üniversitelerarası Kurulun
tanımladığı ve ulusal hakemli dergilerde yayımlanan tam metin özgün araştırma
makalesi
1.2.2 Alanla ilgili diğer hakemli dergilerde bir yayın
1.2.3. Alanla ilgili diğer dergilerde bir yayın
1.2.4. Bilimsel nitelikli ansiklopedilerde madde yazarı olarak görev almak
(En çok beş maddeden puan alınabilir.)
2. KĠTAPLAR
2.1. Uluslararası
2.1.1. Bilimsel kitap
(Uluslararası yayınevlerince basılması ve ISBN'li olması zorunludur.)
2.1.2. Bilimsel kitap editörlüğü
(Uluslararası yayınevlerince basılması ve ISBN'li olması zorunludur.)
2.1.3. Bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı
(Uluslararası yayınevlerince basılması ve ISBN'li olması zorunludur.)
2.2. Ulusal
2.2.1. Ulusal yayınevlerince basılmış bilimsel kitap
(ISBN'li olması zorunludur)
2.2.2. Ulusal yayınevlerince basılmış bilimsel kitap editörlüğü
(ISBN'li olması zorunludur)
2.2.3. Ulusal yayınevlerince basılmış bilimsel kitap bölümü
(ISBN'li olması zorunludur
2.2.4. Alanında bilimsel kitap çevirisi
a) Sayfa sayısı, yüz ve yüzden az olan kitap çevirisi
b) Sayfa sayısı yüzden çok olan kitap çevirisi
2.2.5. Alanında bilimsel kitap bölümü çevirisi
(Çevirmen, basılı ve ISBN'li olmak koşuluyla en fazla üç bölümden puan
alabilir.)
3. BĠLDĠRĠLER
3.1. Uluslararası
3.1.1. Tam metni yayınlanmış uluslararası bildiri
3.1.2. Özet metni yayınlanmış uluslararası bildiri
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3.1.3. Tam metni yayınlanmış uluslararası poster bildiri
3.1.4. Özet metni yayınlanmış uluslararası poster bildiri
3.1.5. Uluslararası kongre, sempozyum ve çalıştayda
a) Oturum başkanı olarak görev
b) Bu etkinliklerde davetli konuşmacı
3.2. Ulusal
3.2.1. Tam metni yayınlanmış ulusal bildiri
3.2.2. Özet metni yayınlanmış ulusal bildiri
3.2.3. Tam metni yayınlanmış ulusal poster bildiri
3.2.4. Özet metni yayınlanmış ulusal poster bildiri
3.2.5. Ulusal kongre, sempozyum ve çalıştayda
a) Oturum başkanı olarak görev
b) Bu etkinliklerde davetli konuşmacı
4. ATIFLAR
4.1. Uluslararası kitaplarda veya uluslararası alan endekslerince taranan
dergilerden birinde yayımlanan makaleler ( Başka yazarlarca yapılan her atıf
için)
4.2. Ulusal kitaplarda ve makalelerde ( Başka yazarlarca yapılan her atıf için)
5.
ARAġTIRMA
PROJELERĠ
(SonuçlandırılmıĢ Bilimsel Projeler)
5.1. NATO-SFS, AB (AVICENNE, EUREKA, FP6, FP7, vb.) UN, NSF, UNDP,
UNESCO, MED-CAMPUS, British Council vb. uluslararası kuruluşların
desteklediği projede
a) Proje yürütücüsü
b) Yardımcı araştırmacılar ve bursiyerlerin her biri
c) Danışman
d) Hakemlik
5.2. TÜBİTAK ve/veya Bakanlıklarca desteklenen, bir yıldan uzun süreli
araştırma projesinde
a) Proje yürütücüsü
b)Yardımcı araştırmacılar ve bursiyerlerin her biri
c) Danışman
d)Hakemlik
5.3. TÜBİTAKve/veya bakanlıklarca desteklenen bir yıldan kısa süreli Hızlı
Destek projeleri,
a) Proje Yürütücüsü
b) Yardımcı araştırmacılar ve bursiyerlerin her biri
c) Danışman
5.4. BAP birimince desteklenmiş projeler
a) Proje yürütücüsü
b) Yardımcı araştırmacılar ve bursiyerlerin her biri
c) Danışman
6. YURT DIġI GÖREVĠ
6.1. Erasmus veya Mevlana Programıyla yurt dışında görev
(Gidilen ülkede ders vermek ve bunu belgelemek koşuluyla)
6.2. Erasmus veya Mevlana Programı dışında yurt dışına ders vermek amacıyla
en az bir yarıyıl
(Gidilen ülkede ders vermek ve bunu belgelemek koşuluyla)
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6.3. 2547 sayılı Kanun’un 39. maddesi uyarınca yurt dışında araştırma yapmak
üzere görev almak
a) Üç ay veya daha uzun süreli görev
b) Üç aydan daha kısa süreli görev
7. EĞĠTĠM ETKĠNLĠKLERĠ VE DĠĞER HĠZMETLER
7.1. Danışmanlığında tamamlanan doktora veya uzmanlık tezi (ikinci danışman
için puanın yarısı)
7.2. Danışmanlığında tamamlanan yüksek lisans tezi (ikinci danışman için
puanın yarısı)
7.3. Önlisans, lisans ve lisansüstü dersler (son üç yılda verilen her ders için )
7.4.Bir yıl veya daha uzun süreli Komisyon üyelikleri, kulüp danışmanlıkları,
koordinatörlükler
8. BĠLĠMSEL DERGĠLERDE EDĠTÖRLÜK VE HAKEMLĠK
8.1. SCI (Science Citation Index), SCI-Expanded (Science Citation IndexExpanded) SSCI (Social Science Citation Index), A&HCI (Arts and Humanities
Citations Index) indekslerince taranan dergilerde
a) Baş editörlük (editor in chief) / editörlük
b) Yardımcı editörlük
c) Yayın kurulu üyeliği
d) Hakemlik
8.2. Diğer uluslararası indekslerce taranan dergilerde
a) Baş editörlük (editor in chief) / editörlük
b) Yardımcı editörlük
c) Yayın kurulu üyeliği
d) Hakemlik
8.3. Üniversitelerarası Kurulun kabul ettiği ulusal hakemli bilimsel dergilerde
a) Baş editörlük / editörlük
b) Yayın kurulu üyeliği
c) Hakemlik
9. ÖDÜLLER VE DĠĞER HĠZMETLER
9.1. Uluslararası ödüller
9.2. Ulusal ödüller
9.3. Üniversite ödülleri
9.4. Uluslararası patentler
9.5. Ulusal patent
9.6. Uluslararası araştırma bursları
a) 1-3 ay
b) 4-6 ay
c) 7 ay ve sonrası
9.7. Bildiri kitaplı bilimsel toplantı (kongre, sempozyum, çalıştay vb.
düzenlemek)
a) Uluslararası
Düzenleme kurulu başkan
Düzenleme kurulu üyeleri (50 puan üye sayısına eşit bölünecektir)
b) Ulusal
Düzenleme kurulu başkan
Düzenleme kurulu üyeleri (35 puan üye sayısına eşit bölünecektir)
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